
 
                                                                                                                                             

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 
-------------------------------------------------------- 

 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙  เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ 
จัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง กระจายอ านาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจ าวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตใน
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  และประกาศส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจึงก าหนดแนวปฏิบัติและ
รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  จ านวนและประเภทการรับสมัคร 
    ๑.๑  ประเภทห้องเรียนพิเศษ   จ านวน  ๙๖  คน 
 ๑)  รับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน  ๓๖ คน (๑ ห้องเรียน) 
โดยการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนใน ๓ วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
 ๒)  รับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English 
Program)  จ านวน ๖๐ คน  มี ๒ ห้องเรียน  แยกตามโครงสร้าง คือ โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จ านวน  
๑ ห้องเรียน  และโครงสร้างภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  จ านวน  ๑ ห้องเรียน ดังนี้        

(๑)  English Program  โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   จ านวน ๓๐ คน   
 - รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ที่มีศักยภาพ

เหมาะสมตามโครงสร้าง จ านวน  ๙ คน 



- ๒ - 

 - รับนักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๒๑ คน  คัดเลือกโดยการสอบด้วย
แบบทดสอบของโรงเรียนรวม ๓ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

(๒)  English Program  โครงสร้างภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์    จ านวน ๓๐ คน     
 - รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ที่มีศักยภาพ

เหมาะสมตามโครงสร้าง  จ านวน ๓ คน 
 - รับนักเรียนทั่วไปที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๒๗ คน  คัดเลือกโดยการสอบด้วย

แบบทดสอบของโรงเรียนรวม  ๒ วิชา  คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  
    ๑.๒  การรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ที่มีศักยภาพ
เหมาะสมตามโครงสร้างแผนการเรียนที่เปิด โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาของโรงเรียน จ านวน  ๖๐๐  คน 

๑.๓  การรับนักเรียนทั่วไปที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๒๕ คน  ตามโครงสร้างแผนการเรียนที่สามารถ
รับได ้คือ  ๑)  โครงสร้างแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จ านวน  ๑๐ คน 

   ๒)  โครงสร้างแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์    จ านวน    ๕ คน 
   ๓)  โครงสร้างแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส  จ านวน    ๕ คน 
   ๔)  โครงสร้างแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน  จ านวน   ๕ คน 

โดยการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างแผนการเรียน  คิดค านวณคะแนนรวมจากการ
สอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐  โดยรวมกับผลคะแนน O-NET  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐  แล้วจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมของนักเรียนผู้เข้าสอบ 
ทุกคน  (หากไม่มีผลคะแนนการสอบ O-NET  มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดค านวณจากคะแนน O-NET) 

๑.๔  การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน  ๕๐ คน โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑)  นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลง
ร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนก าหนด 
 ๒)  นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามจ านวนจริงที่ปรากฏ 
 ๓)  นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
 ๔)  นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามความเป็นจริง 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 
    ๒.๑  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

คุณสมบัติของนักเรียน  
 ๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 

๒)  มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดังนี้ 
 ๒.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕   
 ๒.๒  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐      
 ๒.๓  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๔)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
๕)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 



- ๓ - 

เกณฑ์การคัดเลือก 
๑)  การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๓ วิชา คือ  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชา

ภาษาอังกฤษ  นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนรวมทั้งสามวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  และคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
     ๒)  พิจารณาคะแนนรวมทั้ง ๓ วิชา น ามาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนที่ประกาศ 
     ๓)  กรณีที่คะแนนของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะพิจารณาคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นล าดับแรก 
วิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับที่ ๒  และถ้าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากันให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการรับ
นักเรียน 
     ๔)  กรณีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
    ๒.๒  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  

 คุณสมบัติของนักเรียน  
๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน 
๒)   มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
๓)  โครงการฯ เปิดการเรียน ๒ โครงสร้าง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๓.๑  English Program  โครงสร้างวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 

วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ๔  
ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  

    ๓.๒   English Program  โครงสร้างภาษาอังกฤษ–คณิตศาสตร์  นักเรียนต้องมีผลการเรียน 
เฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๔ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๔  ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๔)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี   
๕)  สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 ๖)  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
เกณฑ์การคัดเลือก English Program โครงสร้างวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์   

 ๑)  การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ๓ วิชา  คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ (สอบเป็นภาษาอังกฤษ) 

๒)  นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐  และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐   

๓)  การพิจารณาคิดจากคะแนนสอบรวมทั้ง ๓ วิชา  คือ จากวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ ๕๐  วิชาวิทยาศาสตร์
ร้อยละ ๒๕  และวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ ๒๕ น าคะแนนสอบรวมทั้ง ๓ วิชา  มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตาม
จ านวนที่ประกาศ 

๔)  ในกรณีที่คะแนนรวมของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นล าดับแรก   หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นล าดับที่ ๒  และ
หากคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  และหากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
เท่ากัน  ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
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๕)  ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

เกณฑ์การคัดเลือก English Program โครงสร้างภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์   
 ๑)  การสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ๒ วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (สอบเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

๒)  นักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐   

๓)  การพิจารณาคิดจากคะแนนสอบรวมทั้ง ๒ วิชา  คือ จากวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ ๖๐  และวิชา
คณิตศาสตร์ร้อยละ ๔๐  น าคะแนนสอบรวมทั้ง ๒ วิชา  มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยตามจ านวนที่ประกาศ 

๔)  ในกรณีที่คะแนนรวมของนักเรียนล าดับสุดท้ายได้เท่ากัน จะตัดสินพิจารณาคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นล าดับแรก  หากคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เป็นล าดับที่ ๒  และ
หากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน  ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 

๕)  ในกรณีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังกล่าวมีน้อยกว่าจ านวนที่ประกาศรับ การตัดสิน
คัดเลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียน 
    ๒.๓  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประเภทห้องเรียนปกติ 

 คุณสมบัติของนักเรียน  
๑)  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หรือเทียบเท่า 
๒)  เป็นโสด 
เกณฑ์การคัดเลือก 
โดยการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างการเรียนที่ประกาศรับ  คิดค านวณคะแนนรวม

จากการสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน  คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐  โดยรวมกับผลคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐  แล้วจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมของนักเรียนผู้เข้า
สอบทุกคน  (หากไม่มีผลคะแนนการสอบ O-NET  มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดค านวณจากคะแนน O-NET) 

 

๓.  หลักฐานการสมัครนักเรียน 
    ๓.๑  หลักฐานการสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 ๑)  ใบสมัครสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 ๒)  หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
     ๓)  เอกสารแสดงผลการเรียนที่คุณสมบัติก าหนดตามโครงสร้าง ดังนี้  
      ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ แสดงผลการเรียน ๔ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒) ฉบับจริงพร้อมส าเนา  หรือสมุดรายงานตัวนักเรียน (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)  หรือเอกสารรับรอง
ผลการเรียนตามที่คุณสมบัติก าหนด จากสถานศึกษาเดิม 

 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา (ฉบับจริงพร้อมส าเนา) 
 ๓. รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 หมายเหตุ  ผู้ปกครองควรถ่ายส าเนาเอกสารและลงนามรับรองส าเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนการยื่นสมัคร 
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    ๓.๒  หลักฐานการสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 
 ๑)  ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้น าฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับส าเนาเอกสาร และ
ผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด) 

๓)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่าก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ใบรับรองผลการศึกษา)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๔)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) หากไม่มีหลักฐานผลการสอบ O-NET ก็
สามารถยื่นสมัครได้ แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่จะค านวณคะแนนจาก O-NET 

๕)  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว หรอื ๑.๕ นิ้ว จ านวน  ๓  รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน) 
๖)  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้น าฉบับจริงไปแสดง พร้อมส าเนาเอกสาร ๑ ชุด 

 

    ๓.๓  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปและค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน  
          

         ๑) ห้องเรียนปกติ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         หมายเหตุ รายการ ล าดับที่ 1-7 ยกเว้นการเก็บเงินนักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษ EP  
 

          ๒) ห้องเรียนพิเศษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน 

1 
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ : ภาคเรียน  
ยกเว้นการเก็บเงินห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted)   

500 

2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ : ภาคเรียน 500 
3 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้)  : ภาคเรียน 400 

4 
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
(เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้)  : ภาคเรียน 

200 

5 ค่าประกันอุบัติเหตุ  : ปี 200 
6 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  : ภาคเรียน 1,130 
7 ค่าตรวจสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ  : ปี 70 
8 ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ  : ภาคเรียน 300 

รวม 3,300 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน 

1 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)  : ภาคเรียน 40,000  

2 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted)  : ภาคเรียน 13,500 
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๔.  ก าหนดวันรับสมัคร การสอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัว 
    ๔.๑   ก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

รับสมัคร วันที่  ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สอบคัดเลือก วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒              เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ประกาศผลและรายงานตัว    วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒              เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
มอบตัวและช าระเงินบ ารุงการศึกษา  วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
         (โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.) 
 

๔.๒   ก าหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
     ๔.๒.๑   ก าหนดการรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
                   การรับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวเป็นไปตามก าหนดการของโรงเรียน 

มอบตัว      วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๒          เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

    (โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.) 
๔.๒.๒   ก าหนดการนักเรียนทั่วไป (ตามโครงสร้างแผนการเรียน) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน O-NET ดังนี้ 
รับสมัคร         วันที่  ๒๒ - ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
       (งดรับสมัครวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒)   
สอบคัดเลือก     วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒       เวลา ๐๙.๐๐ น.  

           ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
                                                       โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน    

ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

มอบตัว      วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๒     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                         ณ โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

    (โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.) 
 

  ๔.๒.๓  การรับสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
รับสมัคร     วันที่  ๒๒ - ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
       (งดรับสมัครวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๒)   

  สอบคัดเลือก     วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒       เวลา ๐๙.๐๐ น.  
       ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 



- ๗ - 

 
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๒     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
       ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
มอบตัว      วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๒     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                                   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

(โดยต้องมาลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. และประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.) 
 

การสอบคัดเลือก  
       - ใช้คะแนนการสอบด้วยข้อสอบของโรงเรียนตามโครงสร้างการเรียน  คิดค านวณคะแนนรวมจากการสอบที่
ใช้ข้อสอบของโรงเรียน คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ โดยรวมกับผลคะแนน O-NET ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนน
เป็นร้อยละ ๓๐  แล้วจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนรวมของนักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน  (หาก
ไม่มีผลคะแนนการสอบ O-NET  มาแสดงจะไม่มีคะแนนในส่วนที่คิดค านวณจากคะแนน O-NET) 
 
 

                    ประกาศ   ณ  วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

    (นายประสงค์  สุบรรณพงษ์) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 

 


